
Advent 2018
m e z ő t ú r  é s  v i d é k e

I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városháza díszterme
Program időpontja: 2018. december 02. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350-075
Az adventi programsorozat mezőtúri hagyományaihoz híven az 
első gyertyagyújtás helyszíne idén is a Városháza díszterme. A 
koszorúszentelést és áldást követően Herczeg Zsolt polgármes-
ter gyújtja meg az első gyertyát.
Ezt követően Bíróné Sáfár Anikó „Mezőtúr Kultúrájáért” díj 
2018. évi kitüntetettje osztja meg adventi gondolatait.
A műsort a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola diákjai adják.

Szervező:
Mezőtúr Város
Önkormányzata,
Mezőtúri
Közművelődési és 
Sport KN Kft.

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Katolikus Templom
Program időpontja: 2018. december 09. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Kelemen Márton 06/56 350-075
A második adventi vasárnapon a Katolikus Templom fogadja 
adventi rendezvényünket, ahol a városi koszorú második gyer-
tyáját Batta Attila Viktor alpolgármester gyújta meg, majd Ko-
vács Zoltán újmisés pap gondolatai következnek.
A délután második felében a Vivace Kamarakórus műsora ve-
szi kezdetét.
A Vivace Kamarakórus Mezőtúr egyetlen minősített amatőr fel-
nőttkórusa. 2015-ben és 2017-ben is részt vettek a Keszthelyi 
Dalünnepen, ahol mindkét esetben országos minősítést értek el. 
Munkájukat, előadásukat arany minősítéssel jutalmazták. 2010 
óta minden évben részt vesznek adventi hangversennyel a város 

által szervezett ad-
venti programsoro-
zatban.
A Kórus vezetője:
Csiderné Csizi Mag-
dolna karnagy
Szervező: Mezőtúri
Közművelődé-
si és Sport KN Kft., 
Vivace Kamarakórus

III. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2018. december 16. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350-075
Advent harmadik vasárnapján a Közösségi Házba hívjuk kedves 
vendégeinket. Dr. Enyedi Mihály jegyző gyertyagyújtását köve-
tően „Mezőtúr Városért” díjjal kitüntetett Kormosné Dr. Simon 
Zsuzsanna háziorvos osztja meg velünk gondolatait. Az est hát-
ralevő részében a Dalvarázs Együttes hangversenyét hallhatjuk.
A Dalvarázs Együttes szeretettel várja a tisztelt érdeklődő közön-
séget karácsonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és 
korokon átívelő. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólisták 
között elismert énekesek és ifjú tehetségek állnak színpadra. 
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

IV. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum sportcsarnoka
Program időpontja: 2018. december 23. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/70 617-6217
A karácsonyvárás negyedik vasárnapján a Városi Oktatási Cent-
rum (volt főiskola) sportcsarnokába várjuk Önöket. Az adven-
ti koszorú negyedik gyertyáját  dr. Balla Vilmos jegyzői referens 
gyújtja meg, majd Nagyné Nagy Adrienne „Az Év Mezőtúri Vál-
lalkozója” díj egyik kitüntetettjének adventi gondolatait hallgat-
juk meg. A program folytatásaként Kökény Attila ünnepi műso-
ra veszi kezdetét.
Kökény Attila többszörös platinalemezes énekes, dalszerző, 
2010 legjobb férfi hangja. 

Szervező: Mezőtúri Közműve-
lődési és Sport KN Kft.

Tisztelt Mezőtúriak!
Az Advent talán az év legszebb, legmeghittebb időszaka minden ember életében. Ilyenkor a szeretet varázsa hatja át lelkünket, 

dobogtatja meg a szívünket. Izgalommal várjuk a Szentestét és gyermeki kíváncsisággal bontjuk az ajándékainkat. Ekkor a világ 
megpihen, csitul a hangzavar, kigyúlnak a fények, ünneplőbe öltözik a város, az otthonunk. A varázslatos családi pillanatok mellett 
az idei esztendőben is programokkal szeretnénk még szebbé, emlékezetesebbé tenni az ünnepi perceket. Szeretettel várjuk Önöket 

rendezvényeinken! 
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

munkatársai nevében kívánunk Önöknek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!
Tisztelettel:

Herczeg Zsolt polgármester, Batta Attila Viktor alpolgármester, dr. Enyedi Mihály jegyző, dr. Balla Vilmos jegyzői referens, 
Bordács László ügyvezető



Kézműves játszóház és vásár
Progam helyszíne: Túri Fazekas Múzeum
Program időpontja: 2018. december 2. 10-17 óra
A Gál Ferenc Főiskola és a Túri Fazekas Múzeum szeretettel vár-
ja a kicsiket és a nagyokat az adventi játszóházába és vásárába.
A Túri Fazekas Múzeum kiállító épületében (Bajcsy-Zsilinsz-
ky E. út 41.) megrendezésre kerülő egész napos programban ki-
próbálható lesz az agyaggal való munka, a kerámiafestés, a szö-
vés-fonás alapfogásai, a méhviasz formázása, valamint a mézes-
kalács készítés különböző módjai. Az elkészült tárgyak hazavi-
hetők, illetve a kézművesek munkáiból vásárolni is lehet. A fog-
lalkozások 10 órától kezdődnek és 17 óráig tartanak. Minden 
foglalkozás ingyenes.
További információk: Túri Fazekas Múzeum (5400 Mezőtúr, 
Bajcsy-Zsilinszky E. út.41.) Tel: 0656/350 174
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com Web: www.fazekasmuzeum.hu

(A rendezvény az EFOP-1.3.5-16-2016-00709 azonosítószámú,
A Gál Ferenc Főiskola közösségépítő tevékenysége Mezőtúron

és környékén című projekt keretében valósul meg.)

Mikulás napi előadás
Pintácsi Viki ünnepi műsora gyerekeknek

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum, Sportcsarnok, 
Petőfi tér 1.
Program időpontja: 2018. december 6. (csütörtök) 10 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/70 617-6217

Pintácsi Viki 2008 óta interaktív gyer-
mekműsoraival járja az országot. A 
gyerekek bevonásával egy igazi felhőt-
len buli alakul ki műsorai alkalmával.
Az előadás a hagyományokhoz híven a 
Közösségi Ház és a Mikulás ajándéka a 
mezőtúri gyermekeknek. A belépés in-
gyenes, előre regisztrálni szükséges!
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft.

Gyermek és Ifjúsági
Citerazenekarok

20. Túri Találkozója

Program helyszíne:  Kossuth La-
jos Általános Iskola aulája
(Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 84.)
Program időpontja:
2018. december 8. 15 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség:
Csider István titkár 06/20 912-8001
Hagyományainkhoz híven ez évben 
is megrendezzük fiatal citerások ré-
szére a találkozót, melyen idén is 
lehetőség van térségi és országos 
minősítést kérni.

Rendezvényeinkre a belépés díjta-
lan, szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Kézműves Karácsonyi
Vásár

Program helyszíne: Kézműves 
Ház (Mezőtúr, Petőfi út 56.)
Program időpontjai:
2018. december 8. szombat
9.00-16.00
2018. december 15. szombat
9.00-16.00
Kapcsolattartó, elérhetőség: 
Madarászné Marosi Edina
06-20/487-8915
A Mezőtúri Népi Díszítőművésze-
ti Szakkör az előző évhez hason-
lóan immár harmadik alkalom-
mal rendezi meg Kézműves Ka-
rácsonyi Vásárát. A helyi kézmű-
vességet kívánják megismertetni 
a lakosság körében. Idén is szíve-
sen látják a látogatókat egy kis en-
ni-innivalóval. A vásárt ingyenes 
kézműveskedéssel színesítik, ame-
lyet a helyi kézművesek és a Díszí-
tőművészeti Szakkör tagjai segítsé-
gével valósítanak meg.
Szervező: Mezőtúri Népi Díszítő-
művészeti Szakkör

A rendezvények főtámogatója:
Mezőtúr Város Önkormányzata

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ www.mkskft.hu, 

www.mezotur.hu


